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وزارة القوى العاملة
قـرار وزاري

رقم 2012/228
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية

ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

ا�ستنادا اإىل قانون العمـل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2003/35 ،
واإىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،
واإىل الالئحــة التنظيميــة ملزاولة ن�ســاط ا�ستقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2011/1 ،
واإلـــى موافقـــــــة وزارة املاليـــــــــة باخلطـــــــاب رقـــــــم ماليــــــــــة - ت )1325(/م .ت .د/2012/3/6 

بتاريخ 2012/2/8م ،
وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة 
غري العمانية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 20 من جمادى الثانية 1433هـ
املوافـــــق : 12 من مايـــــــــــــــــــــــــو 2012م

عبدالـله بن نا�سر بن عبداللـه البكري
                                                                          وزيــــــــــــر القـــــــــــوى العامــــلــــــة
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية
ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية

اأول: ت�ساف اإىل الالئحة التنظيمية ملزاولة ن�ساط ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 
امل�سار اإليها مواد جديدة باأرقام )1-ي( ، )24( ، )25( ، )26( ، )27( ن�سها الآتي :

املـــادة ) 1 ( - ي
ي - الرتخي�ض املوؤقت : الرتخي�ص با�ستقدام امل�ستخدم باملنازل ومن فـي حكمه ب�سفة 

موؤقتة وفقا لأحكام الالئحة .

املـــادة ) 24 (
يجوز منح املن�ساأة ترخي�سا موؤقتا وفقا لالآتي :

تقدمي طلب بذلك وفقا للنموذج املعتمد . اأ - 
يكون الرتخي�ص ملدة )6( اأ�سهر غري قابل للتجديد . ب - 

األ يزيد عدد امل�ستخدمني فـي كل ترخي�ص على )5( خم�سة اأفراد ، ويجوز للمن�ساأة  ج - 
طلب ترخي�ص موؤقت جديد عند انتهاء العمل برتخي�ص موؤقت �سابق .

يدفع مع كل طلب ترخي�ص موؤقت ر�سم مقداره )36( �ستة وثالثون ريال عمانيا  د - 
غري قابل لال�سرتداد .

اأن تكون مدة اإقامة امل�ستخدم باملنزل اأو من فـي حكمه فـي ال�سلطنة ملدة )6( �ستة  هـ - 
اأ�سهر .

اإبرام عقد عمل مع امل�ستخدم باملنزل اأو من فـي حكمه يت�سمن حتمل املن�ساأة كافة  و - 
الأجور وامل�ستحقات واللتزامات القانونية الأخرى وذلك وفقا للنموذج رقم )6( 
املرفق بهذه الالئحة على اأن يتم اعتماد العقد من املديرية اأو الدائرة املخت�سة 

واإيداع ن�سخة منه .
عدم جواز حتميل �ساحب العمل الر�سم املن�سو�ص عليه فـي البند )د( من هذه  ز - 

املادة .
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املـــادة ) 25 (

ل يجوز للمن�ساأة التنازل عن الرتخي�ص املوؤقت للغري اإل بعد موافقة املديرية اأو الدائرة 
املخت�سة كتابة .

املـــادة ) 26 (

تلتـــزم املن�ســاأة عند انتهــاء مدة الإقامة دون نقل خدمات امل�ستخدم اأو من فـي حكمه اإىل 
اأو ببنود  اإخالل املن�ساأة بذلك اللتزام  ، وللوزارة فـي حالة  اإىل بلده  اإعادته  �ساحب عمل 
بلده مع خ�سم  اإىل  باإعادته  تقوم  اأن  الالئحة  املادة )24( من هذه  فـي  اإليه  امل�سار  العقد 
يكون  ول   ، للمن�ساأة  املايل  ال�سمان  من  م�ستحقة  اأخرى  مطالب  واأية  عودته  تكاليف 
للمن�ساأة املرخ�ص لها احلق فـي العرتا�ص على ذلك مع التزامها بتكملة ال�سمان املحدد 
وفقا للمادة )3( من هــذه الالئحة وذلك خــالل )30( ثالثني يومــا من تاريــخ اإخطارها 

واإل جــاز للــوزارة اإلغــاء اأو اإيقاف الرتخي�ص .
املـــادة ) 27 (

يحظر على املن�ساأة ت�سغيل امل�ستخدم لدى الغري قبل نقل خدماته اإىل �ساحب عمل مبوجب 
عقد يربم بني املن�ساأة و�ساحب العمل طبقا للنموذج رقم )7( املرفق ، كما يلتزم �ساحب 
يعتمد  اأن  على   ، املرفق   )8( رقم  للنموذج  طبقا  امل�ستخدم  وبني  بينه  عقد  باإبرام  العمل 

العقدان من املديرية اأو الدائرة املخت�سة واإيداع ن�سخة منهما .
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منوذج رقم )6(
عقد عمل للم�ستخدمني فـي املنازل 

ومن فـي حكمهم برتخي�ض موؤقت

اإنه فـي يوم ............................ بتاريخ ........................... بني كل من :
 الطرف الأول ) املن�ساأة ( :

ا�سم املن�ساأة : .............................. رقم ال�سجل التجاري : ............................

رقم ترخي�ص مزاولة ن�ساط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية : .............................

املفو�ص  بالتوقيع  : ........................................   رقم الهاتف  : ......................

املحافظة : ...........   الولية : ...........  رقم املبنى : .........  رقم ال�سكة  : ...............

�ص .ب : ........... الرمز الربيدي : ............ الربيد الإلكرتوين : .....................

الطرف الثاين ) امل�ستخدم باملنزل اأو من فـي حكمه ( :
ال�سم : .................................................. اجلن�سية : ............................

مكان امليالد : ............................ تاريخ امليالد : ............................
املوؤهل العلمي : ................   رقم جواز ال�سفر  : ...........  تاريخ الإ�سدار : ...............
الرقم املدين : .................   رقم بطاقة العمل : ................ العنوان : .................
املحافظة : ..........  الولية : .............. رقم املبنى : ..........  رقم ال�سكة : .............
�ص.ب  : ..........   الرمز الربيدي : .......  الربيد الإلكرتوين  : .............................

بعد اأن اأقر الطرفان باأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :
اأو من ميثله  الأول  الطرف  واإ�سراف  اإدارة  يكون حتت  باأن  الثاين  الطرف  يلتزم   - 1

باأجر �سهري قدره ................... ريال عماين ) ............ ر.ع( .
مدة هذا العقد )6( �ستة اأ�سهر غري قابلة للتجديد ، تبداأ من تاريخ دخول امل�ستخدم   - 2

باملنزل اأو من فـي حكمه ال�سلطنة .
يلتزم الطرف الأول باإعادة الطرف الثاين اإىل بلده عند نهاية مدة العقد .  - 3
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4 - يلتزم الطرف الأول مبا يلي :
 )7( تتجاوز  ل  مدة  خالل  وذلك   ، الثاين  للطرف  عليه  املتفق  الأجر  دفع  اأ - 
اأجره  عنها  ي�ستحق  التي  املدة  نهاية  اأو من  �سهر  كل  انتهاء  اأيام من  �سبعة 
اأو من فـي حكمه  باملنزل  امل�ستخدم  بتوقيع  اإل  الأول  الطرف  ول ترباأ ذمة 
مبا يفيد ا�ستالمه اأو تقدمي اإي�سال م�سرفـي يفيد حتويل اأجره اإىل ح�سابه 

البنكي .
توفري املاأكل وامل�سرب وامل�سكن املنا�سب ، والعالج الطبي بدون مقابل طوال  ب - 

مدة العقد ما مل يقم الطرف الثاين مبخالفة هذا العقد .
منح الطرف الثاين راحة اأ�سبوعية مدفوعة الأجر ملدة يوم اأو تعوي�سه عنها . ج - 
�سرف تذكرة �سفر اإىل عا�سمة دولة الطرف الثاين اإذا رغب الطرف الأول  د - 

فـي اإنهاء العقد اأو عند انتهاء مدته .
يلتزم الطرف الثاين بالقيام بالتزاماته التي يقت�سيها تنفيذه لعمله وعلى الأخ�ص   - 5

ما يلي :
اأن يبذل فـي تاأديته للعمل من العناية ما يبذله ال�سخ�ص املعتاد ، واأن ياأمتر  اأ - 
باأوامـــر الطــرف الأول املتعلقـــة بتنفيذ العمــل ، اإذا مل يكــن فـي هـذه الأوامــر 
ما يخالف القوانني والأنظمة والآداب العامة وال�سروط الواردة فـي العقد .

عدم اإف�ساء اأ�سرار الطرف الأول املهنية . ب - 
حفظ الأ�سياء امل�سلمة اإليه لتاأدية عمله واإعادتها عند انتهاء خدمته . ج - 

احرتام الدين الإ�سالمي واللتزام بالقوانني والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة  د - 
اأية  فـي  التدخل  وعدم  الأخالقية  وقيمها  الجتماعية  وتقاليدها  وعاداتها 

اأن�سطة ت�سر باأمن البالد .
اإنهاء اإجراءات نقل خدماته وفقا  اإل بعد  اأي �سخ�ص اآخر  عدم العمل لدى  هـ - 

للنظم املعمول بها لدى اجلهات املخت�سة .
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الثاين بذلك  الطرف  باإخطار  اأن يقوم  ب�سرط  العقد  اإنهاء  الأول  يجوز للطرف   - 6
اأجره  دفع  اأو  العقد  لنتهاء  املحدد  التاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( قبل  كتابة 
ال�سامل عن مدة الإخطار ، كما يكون ذلك دون مراعاة هذه املدة اأو دفع اأجره عنها 
اإذا اأخل الطرف الثاين باأي من التزاماته اجلوهرية املقررة قانونا مبوجب هذا 

العقد .
يجــوز للطـرف الثاين اإنهـاء العقد اإذا ثبت وقــوع اعتــداء عليـــه مـــن الطـــرف الأول   - 7

اأو اإذا اأخل الأخري بالتزاماته املقررة قانونا اأو مبوجب هذا العقد .
ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاين اأو بعجزه طبيا عن اأداء عمله ، ويثبت العجز   - 8

الطبي مبوجب �سهادة طبية �سادرة عن م�ست�سفى حكومي بال�سلطنة .
ينتهي هذا العقد فـي حال احلكم على الطرف الثاين بعقوبة جنائية اأيا كان نوعها .  - 9
هذا  عن  النا�سئة  احلقوق  من  حق  باأي  املطالبة  فـي  الثاين  الطرف  حق  ي�سقط   - 10

العقد بعد انق�ساء �سنة من تاريخ ال�ستحقاق .
يجوز لالأطراف طلب ت�سوية النزاع وديا من دائرة ت�سوية منازعات العمل بالوزارة   - 11
متت  فاإذا   . وديا  النزاع  لت�سوية  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  عليها  يتعني  والتي 

الت�سوية كان عليها اإثباتها ويجب على الطرفني اللتزام بها .
يحرر هذا العقد من ن�سختني باللغة العربية واللغة الإجنليزية لكل طرف ن�سخة   - 12
للعمل مبوجبها ولكل منهما ذات احلجية القانونية ، واإذا كان العقد حمررا بغري 
وعند   ، الطرفان  يعتمدها  بالعربية  حمررة  ن�سخة  به  ترفق  اأن  فيجب  العربية 

الختالف فـي التف�سري يعتد بالن�سخة العربية .
فيما مل يرد ذكره فـي هذا العقد ت�سري اأحكام القرار الوزاري رقم )2004/189(   - 13

ب�ساأن قواعد و�سروط العمل اخلا�سة بامل�ستخدمني باملنازل .

الطرف الأول                                                       الطرف الثاين
ال�ســــم : ...............................                ال�ســــم : ...............................

التوقيع : ...............................                التوقيع : ............................... 
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منوذج رقم )7(
عقد نقل خدمات امل�ستخدمني فـي املنازل ومن فـي حكمهم

اإنه فـي يوم ............................ بتاريخ ........................... بني كل من :
 الطرف الأول )املن�ساأة( :

ا�سم املن�ساأة : .............................. رقم ال�سجل التجاري : ............................

رقم ترخي�ص مزاولة ن�ساط ا�ستقدام قوى عاملة غري عمانية : .............................

املفو�ص بالتوقيع : .......................................... رقم الهاتف  : ......................

املحافظة : ............. الولية : ............ رقم املبنى : .......... رقم ال�سكة : ...............

�ص .ب : ........... الرمز الربيدي : ............ الربيد الإلكرتوين : .....................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطرف الثاين :
ال�سم : .................................................... الرقم املدين : ......................
العنوان املحافظة : ..........  الولية : ..........  رقم املبنى : ......... رقم ال�سكة : .........
�ص.ب : ..........  الرمز الربيدي : .......  الربيد الإلكرتوين : .............................

اتفق الطرفان على ما يلي :
يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات )العامل/ العاملة( ال�سم : ........................  - 1
اجلن�سية ......................... للعمل لدى الطرف الثاين مبهنة ..................
وفق ترخي�ص ا�ستقدام قوى عاملة رقم : ................ ال�سادر بتاريخ : / / م ، على 
اأن يكون الأجر ال�سهري للم�ستقدم .......... ريال عماين ، ومدة عقد عمله : ........
الثاين  الطرف  للعمل لدى  العاملة(  )العامل/  بنقل خدمات  الأول  الطرف  يلتزم   - 2

خالل مدة ........................... من تاريخ حترير هذا العقد .
يلتزم الطرف الأول باإعادة العامل اإىل بلده وعلى نفقته اخلا�سة كما يلتزم باإعادة   - 3
املبالغ التي ح�سل عليها من الطرف الثاين اإذا امتنع امل�ستخدم عن اأداء العمل دون 
اأن  اإذا ثبت  اأو   ، اإبرام هذا العقد  �سبب قانوين خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 
الأمرا�ص  باأحد  م�سابا  كان  اأو   ، عليه  املتفق  العمل  اأداء  من  متكنه  ل  اإعاقة  لديه 

املعدية اأو مبر�ص مزمن اأو مر�ص عقلي .
يلتزم الطرف الثاين بدفع مبلغ ................... ريال عماين للطرف الأول نظري   - 4
خدمات الطرف الأول فيما يتعلق بنقل خدمات امل�ستخدم باملنزل اأو من فـي حكمه .
يلتزم الطرف الثاين بتحرير عقد عمل من ثالث ن�سخ بينه وبني امل�ستخدم باملنزل   - 5

اأو من فـي حكمه . 

الطرف الأول التوقيع واخلتم                      الطرف الثاين التوقيع
............................                       .....................................              
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منوذج رقم )8(
عقد عمل للم�ستخدمني فـي املنازل 

ومن فـي حكمهم برتخي�ض موؤقت

اإنه فـي يوم ........................ بتاريخ ................. ، بني كل من :
الطرف الأول )�ساحب العمل( :

ال�سم : ....................................................................
الرقم املدين : ............................
تاريخ امليالد : ............................

رقم الهاتف :............................. رقم املكتب : ..................
رقم الفاك�ص : ..................................................

العنوان:
املحافظة/املنطقة : ..................... الولية : ......................
رقم املبنى : ............................. رقم ال�سكة : ...................
�ص.ب : .................. الرمز الربيدي : ............................

الربيد الإلكرتوين : .....................................................
الطرف الثاين )العامل( :

ال�سم : .................................................................... 
جن�سيته ................................... 

مكان امليالد : ............................. تاريخ امليالد : ...............
املوؤهل العلمي : ...........................

رقم جواز �سفره : ........................ ال�سادر بتاريخ : .............

الرقم املدين : ............................ رقم بطاقة العمل : .........
العنوان :

 املحافظة/املنطقة : ..................... الولية : ......................

رقم املبنى : .............................. رقم ال�سكة :...................
�ص.ب : ................................ الرمز الربيدي : ..............

الربيد الإلكرتوين : .....................................................
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بعد اأن اأقر الطرفان باأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :
يلتزم الطرف الثاين باأن يعمل فـي خدمة الطرف الأول وحتت اإدارته واإ�سرافه   - 1
اأو من ميثله مبهنة ......................... باأجر �سهري قدره ..................... 

ريال عماين ).............. ر.ع( .
مدة هذا العقد �سنتان ، تبداأ من تاريخ مبا�سرة الطرف الثاين لعمله لدى الطرف   - 2

الأول . يخ�سع الطرف الثاين لفرتة اختبار ملدة ل تتجاوز )90( ت�سعني يوما .
يجــدد هــذا العقــد تلقائيــا لفتـرة اأو لفرتات اأخـرى مماثلـة ، وعلى الطرف الـذي   - 3
ل يرغب فـي التجديد اأن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل )30( ثالثني يوما على 

الأقل من تاريخ انتهاء العقد .
4 - يلتزم الطرف الأول مبا يلي :

 )7( تتجاوز  ل  مدة  خالل  وذلك   ، الثاين  للطرف  عليه  املتفق  الأجر  دفع  اأ - 
اأجره  عنها  ي�ستحق  التي  املدة  نهاية  اأو من  �سهر  كل  انتهاء  اأيام من  �سبعة 
الثاين مبا يفيد  الطرف  اإذا وقع  اإل  الأول من ذلك  الطرف  ول ترباأ ذمة 

ا�ستالمه اأو تقدمي اإي�سال م�سرفـي يفيد ذلك .
والعالج   ، ذلك  العمل  طبيعة  اقت�ست  متى  املنا�سب  وامل�سكن  املاأكل  توفري  ب - 
الطبي بدون مقابل طوال مدة العقد ما مل يقم الطرف الثاين مبخالفة 

عقد العمل  .
منح الطرف الثاين راحة اأ�سبوعية مدفوعة الأجر ملدة يوم اأو تعوي�سه عنها .  ج - 
منح الطرف الثاين اإجازة باأجر �سامل ملدة )30( ثالثني يوما عن كل �سنتني  د - 
انتهاء  عند  منها  ي�ستفد  مل  التي  الإجازات  عن  وتعوي�سه  م�ستمرة  خدمة 

خدمته .
�سرف تذكرة �سفر اإىل عا�سمة دولة الطرف الثاين اإذا رغب الطرف الأول  هـ - 
اإىل بلده  الثاين  ، وعند �سفر الطرف  انتهاء مدته  اأو عند  العقد  اإنهاء  فـي 

لق�ساء اإجازته والعودة منها .
وعلى  لعمله  تنفيذه  يقت�سيها  التي  بالتزاماته  بالقيام  الثاين  الطرف  يلتزم   - 5

الأخ�ص ما يلي :
اأ - اأن يبذل فـي تاأديته للعمل من العناية ما يبذله ال�سخ�ص املعتاد ، واأن ياأمتر 
باأوامــر الطـــرف الأول املتعلقـــة بتنفيــذ العمــل ، اإذا مل يكن فـي هذه الأوامــر 
ما يخالف القوانني والأنظمة والآداب العامة وال�سروط الواردة فـي هذا العقد .

ب - عدم اإف�ساء اأ�سرار الطرف الأول املهنية والأ�سرية .
حفـــظ الأ�سيـاء امل�سلمــة اإليه لتاأدية عملـه واإعادتها عند انتهاء خدمته . ج - 
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احتــــرام الديـــن الإ�سالمـــي واللتــزام بالقوانيــــن والنظــم املعمــول بهــا فــــي  د - 
ال�سلطنة وعاداتها وتقاليدها الجتماعية وقيمها الأخالقية وعدم التدخل 

فـي اأية اأن�سطة ت�سر باأمن البالد .
الكفالة وفقا  اإجراءات نقل  اإنهاء  بعد  اإل  اآخر  اأي �سخ�ص  العمل لدى  عدم  هـ - 

للنظم املعمول بها لدى اجلهات املخت�سة .
اأن يقوم باإخطار الطرف الثاين بذلك  اإنهاء العقد ب�سرط  يجوز للطرف الأول   - 6
كتابة قبل )30( ثالثني يوما من التاريخ املحدد لنتهاء العقد اأو دفع اأجره ال�سامل 
عن مدة الإخطار ، كما يكون له ذلك دون مراعاة هذه املدة اأو دفع اأجره عنها اإذا 
اأخل الطرف الثاين باأي من التزاماته اجلوهرية املقررة قانونا اأو مبوجب هذا 

العقد .
يجـــوز للطـــرف الثانــي اإنهاء العقد اإذا ثبت وقوع اعتداء عليــه من الطــرف الأول   - 7

اأو اإذا اأخل الأخري بالتزاماته اجلوهرية املقررة قانونا اأو مبوجب هذا العقد .
ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاين اأو بعجزه طبيا عن اأداء عمله ، ويثبت العجز   - 8
الطبي مبوجب �سهادة طبية �سادرة من م�ست�سفى حكومي بال�سلطنة ، كما ينتهي 
املدة  نهاية  حتى  بقائه  ا�ستمرار  فـي  اأ�سرته  رغبت  اإذا  اإل  الأول  الطرف  بوفاة 
املتفق عليها وحتت كفالة اأحد الورثة ومبوافقة الطرف الثاين ويتعني ا�ستيفاء 
الإجراءات املقررة فـي هذا ال�ساأن خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ وفاة الطرف 

الأول .
كان  اأيا  جنائية  بعقوبة  الثاين  الطرف  على  احلكم  حال  فـي  العقد  هذا  ينتهي   - 9

نوعها .
النا�سئة عن هذا  باأي حق من احلقوق  املطالبة  فـي  الثاين  الطرف  ي�سقط حق   - 10

العقد بعد انق�ساء �سنة من تاريخ ال�ستحقاق .
يجوز لالأطراف طلب ت�سوية النزاع وديا من دائرة ت�سوية منازعات العمل بالوزارة   - 11
متت  فاإذا   . وديا  النزاع  لت�سوية  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  عليها  يتعني  والتي 

الت�سوية كان عليها اإثباتها ويجب على الطرفني اللتزام بها .
يحرر هذا العقد من ن�سختني باللغة العربية واللغة الإجنليزية لكل طرف ن�سخة   - 12
للعمل مبوجبها ولكل منهما ذات احلجية القانونية ، اإذا كان العقد حمررا بغري 
وعند   ، الطرفان  يعتمدها  بالعربية  ن�سخة حمررة  به  ترفق  اأن  فيجب  العربية 

الختالف فـي التف�سري يعتد بالن�سخة العربية .
الطرف الأول                                                       الطرف الثاين

ال�ســــم : ...............................                ال�ســــم : ...............................
التوقيع : ...............................                التوقيع : ............................... 


